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Sammanfattning 

Introduktion: Att vara diagnostiserad med bipolärt syndrom innebär att patienten 
i perioder drabbas av återkommande maniska och depressiva skov. Dessa kan variera 
både i intensitet och längd för olika individer. Vissa patienter lider t.ex främst av 
maniska episoder med enstaka depressioner under en livstid, därav är bipolär 
sjukdom ett bättre anpassat namn än manodepressivitet, som den även kallas. Vad 
som orsakar bipolär sjukdom är ännu okänt. Förmodligen är flera gener inblandade, 
vilka påverkar tillverkningen och omsättningen av olika proteiner i hjärncellerna.  
 
Litium är den mest beprövande substansen vid bipolär sjukdom. Det började 
användas redan på 50-talet men blev godkänt i Sverige först 1969, då i form av 
Lithionit. Biverkningarna är många då litium har ett smalt terapeutiskt intervall. 
Aripiprazol fick indikationen bipolär sjukdom först 2008. Innan dess hade det 
indikationen schizofreni sedan 2004, då det blev godkänt i Sverige. Läkemedlet 
skiljer sig från andra antipsykotiska genom att det har en unik verkningsmekanism. 
 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra ett välbeprövat läkemedel 
som litium (Lithionit) med ett relativt nytt som aripiprazol (Abilify). Är dessa 
läkemedel lika effektiva i behandlingssyfte vid bipolär sjukdom? Ger Abilify färre 
biverkningar? Fungerar de två läkemedlen bäst vid samtidigt intag? 
 
Metod: Denna litteraturstudie bygger på kliniska prövningar som undersöker samt 
jämför aripiprazol med litium, valproinsyra och placebo. Arbetet är baserat på 7 
orginalartiklar, vilka har använts till både resultatet och diskussionsdelen. Sökning av 
material har skett i databasen PubMed mellan 2012-01-30 och 2012-02-07. 
 
Resultat/Slutsats: Första frågeställningen i arbetet syftar till att försöka svara på 
frågan om aripiprazol och litium är lika effektiva i behandlingssyfte. Svaret på frågan 
är dock inte helt enkelt att hitta då de flesta studier som finns är 
placebokontrollerande. I både studie 1 och 2 visar sig aripiprazol och litium vara 
signifikant bättre än placebo på YMRS-skalan (Young Mania Rating Scale). Liknande 
biverkningar uppkom i båda grupperna, men de skiljde sig beroende på om patienten 
medicinerat med aripiprazol eller litium. Abilify (aripiprazol) som associeras med 
färre biverkningar än litium kan inte riktigt leva upp till vad som lovas, även om 
medicinen inte på något sätt är värre än litium. Biverkningar visar sig för alla 
läkemedel i dessa studier, generellt varken mer eller mindre för just aripiprazol. 
Genomgående i alla studier är akatisi (rastlöshet) och andra extrapyramidala 
symtom, som verkar vara vanligt för just aripiprazolpatienter. 
 
Studie 3-6 undersöker effekten och säkerheten av aripiprazol och litium tillsammans, 
vilket borde kunna ge svaret på tredje frågeställningen. I studie 3 hittades inga 
ogynsamma effekter på varken EEG, ECG, allmänhälsan eller den mentala hälsan vid 
medicinering med både aripiprazol+litium eller aripiprazol+valproat. I studie 4 visar 
aripiprazol+litium större viktökning än aripiprazol+valproat, i övrigt generellt lika 
mycket biverkningar, om än i olika skepnader. I studie 5 och 6 är det svårt att 
precisera vilka patienter som fått aripiprazol+litium och aripiprazol+valproat, men 
främsta orsaken till avhopp var biverkningar i aripiprazol+litium/valproat-gruppen 
samt utebliven effekt i placebo+litium/valproat-gruppen.  
 
Fler studier i ämnet behövs, främst oberoende, vilket är svårt att hitta i nuläget. 
 
 
Nyckelord: Bipolär sjukdom, litium, aripiprazol, läkemedelsbehandling, placebo 
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1. Introduktion 

 
Att vara diagnostiserad med bipolärt syndrom innebär att patienten i perioder 
drabbas av återkommande maniska och depressiva skov (1). Dessa kan variera både i 
intensitet och längd för olika individer. Vissa patienter lider t.ex främst av maniska 
episoder med enstaka depressioner under en livstid, därav är bipolär sjukdom ett 
bättre anpassat namn än manodepressivitet, som den även kallas. Lika många 
kvinnor som män drabbas, men deras sjukdomsbild skiljer sig. Kvinnor drabbas i 
större utsträckning av depressioner medan män vanligtvis har fler maniska perioder. 
Social tillhörighet eller nationalitet har heller ingen betydelse för vem som drabbas av 
sjukdomen (2). Ungefär 1% av den vuxna befolkningen lider av bipolär sjukdom, 
oftast debuterar denna vid 20-30-års ålder (3). 
 

1.1 En tillbakablick 
 
Manodepressiv sjukdom beskrevs redan ca 400 f.Kr av “läkekonstens fader” 
Hippokrates som växlingar mellan melancholia och mania. Det är alltså en av de 
tidigaste beskrivna sjukdomarna. Begreppet manodepressivitet myntades dock inte 
förrän i slutet av 1800-talet av en tysk psykriatiker vid namn Emil Kraepelin (2). 
 

1.2 Symtom och diagnos 
 
Att i tidigt skede i livet drabbas av depression (unipolärt syndrom) är kopplat till 
bipolärt syndrom. Sjukdomen börjar nämligen vanligtvis som en eller flera 
depressioner. För att diagnos ska kunna ställas måste patienten emellertid uppvisa 
minst ett maniskt skov bland dessa. Däremot räknas upprepade maniska episoder 
som bipolärt syndrom. Dessa maniska episoder behöver inte lägga grund för diagnos, 
men det ger aningar (3).  
 
För att diagnos ska kunna ställas studeras patientens sjukdomshistoria samt 
ärftlighetsfaktorer. I början kan det dröja flera år mellan skoven, därför är noggrann 
patientuppföljning viktig. Tidiga symtom på de depressiva perioderna kan vara 
insomnia samt bristande intresse av det som personen förut gillade att sysselsätta sig 
med. Vid maniska skov kan det börja med att personen pratar mer än vanligt, inte 
verkar behöva någon sömn, blir onaturligt social samt kreativ (2). 
 
Nedan följer typiska symtom vid hypomani, mani, mani med psykotiska symtom 
samt depression (4). När bedömning görs vägs personens tidigare sjukdomshistoria 
in och nuvarande status jämförs med patientens “normala” tillstånd. För att ställa 
diagnos ska tre av symtomen förekomma och pågå i minst fyra dagar. 
 
Typiska symtom vid hypomani är; rastlöshet, ökad pratsamhet, tankeflykt, minskat 
sömnbehov, ökat socialt beteende och koncentrationssvårigheter. Personen inser som 
oftast inte själv att denne är sjuk, varav tvångsvård kan bli nödvändigt.  
 
Vid mani är alla symtom för hypomani återkommande, men i större grad. Personen 
kan dessutom ta ofantliga risker och vara helt omdömeslös. Denne stör ofta sin 
omgivning genom att vara påträngande och uppblåst. Här råder det sällan några 
tvivel om att personen är sjuk, även om denne inte alltid vill erkänna det. 
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Mani kan även förekomma samtidigt som psykotiska symtom, vid detta stadie är 
gränsen till schizoaffektiv sjukdom (schizofreni med intensiva humörsvängningar) 
oskarp. Personen har vanföreställningar, storhetsvansinne och hallucinerar (3, 4).  
 
Vid depression är de typiska symtomen t.ex. sömnlöshet, likgiltighet, hopplöshet, 
dåligt självförtroende och koncentrationssvårigheter. Självmordstankar är vanligt och 
bör tas på allvar. Risken för självmord är särskilt stor i de depressiva perioderna (5). 
 

1.3 Olika typer av bipolär sjukdom 
 
En enklare indelning av sjukdomens olika typer följer nedan enligt DSM IV 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som är en handbok inom 
psykiatrin som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomar (6).   
 
 
Bipolär I – sjukdom med omväxlande manier och depressioner  
 
Tillståndet varierar mellan svåra manier och depressioner vilket i båda fallen kan 
vara livsfarliga för patienten om denne är obehandlad. Vård på sjukhus brukar vara 
nödvändigt, suicidrisken ökar främst i de depressiva perioderna.  
 
Bipolär II – sjukdom med främst depressioner 
 
Vanligt vid denna typ är att de maniska perioderna är färre samt av hypoman typ, dvs 
lindrigare än vanliga manier. Dessa kan vara svåra att uppfatta då personen bara kan 
uppfattas som på allmänt bra humör. De depressiva perioderna är dessvärre fler och 
patienten får som oftast ett ökat sömnbehov samt begär efter sötsaker.  
 
Rapid cykling, snabba svängningar mellan stämningsläget 
 
Minst fyra skov, växelvis maniska och depressiva under en period av 12 månader är 
kriteriet för denna typ. Den utvecklas inte sällan från cyklotymi, vilket går under 
samma kriterer som rapid cykling, fast under längre pågående tid. Dessa personer 
söker sällan hjälp, utan ses som oftast som “problemmänniskor” p.g.a sitt växlande 
humör och sin verbala aggressivitet. Begreppet ultra rapid cykling används också i 
vissa sammanhang, vilket betecknas som kontinuerlig svängning mellan att vara 
manisk och depressiv. 
 
Enligt ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems - Tenth Revision) som är WHO's klassificering av sjukdomar finns även en 
blandad episod av bipolär sjukdom. 
 
Blandad episod av bipolär sjukdom 
 
Patienten har maniska och depressiva symtom samtidigt, ofta följt av psykotiska 
inslag. Tillståndet kallas även för mixed state. Följande kombinerade symtom är 
vanliga vid blandad episod; retlighet, motorisk oro, svår ångest, svår insomnia, 
sexuell frustration och besatthet av självmordstankar (3).  
 
Enligt Akiskal, en amerikansk professor i psykiatri är dessa kriterier enligt DSM IV 
otillräckliga. Han anser att indelningen inte täcker diagnosens spektra. Hans 
indelning har på senare år fått mycket uppmärksamhet. Enligt Akiskal bör 
sjukdomens olika typer eller sinnestillstånd delas in enligt nedan (7). 
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Bipolär I – En eller flera maniska/blandade episoder med eventuellt en eller flera 
depressiva episoder.  
 
Bipolär II – Minst en hypoman episod i fyra dagar samt minst en depressiv episod. 
 
Bipolär II½ – Depression och cyklotymi. Konstant stressad/arg/otålig i grunden. 
Kortvariga hypomana faser med djupa depressioner. Enligt Akiskal är denna fas 
snarare en obehandlad “Bipolär II” än en blandning mellan “II och III”  
 
Bipolär III – Svåra depressiva episoder, depressiv grundstämning som slår om till 
hypomani vid behandling med antidepressiva läkemedel.  
 
Bipolär IV – Glad person med översvallande stämningsläge, återkommande djupa 
depressioner.  
 
Blandtillstånd – Samtidiga maniska och depressiva tillstånd, samt hallucinationer 
och svår ångest.  
 

1.4 Orsaker 
 
Vad som orsakar bipolär sjukdom är ännu okänt. Det har forskats en hel del inom 
ämnet, men det räcker inte för att klargöra orsaken. Förmodligen är flera gener 
inblandade, vilka påverkar tillverkningen och omsättningen av olika proteiner i 
hjärncellerna (10). Det man dock vet är att två faktorer är viktiga; arv och miljö samt 
psykisk påfrestning/stress. 

1.4.1 Arv och miljö 

 
Arvet har stor betydelse till varför vissa människor drabbas av bipolär sjukdom. Det 
har även diskuterats och forskats om det sociala arvet har betydelse, men i 
tvillingstudier har det visats att sjukdomen är genetiskt betingad (5). En studie från 
Karolinska institutet påvisade att barn som har en bipolär förälder löper ökad risk för 
att själv drabbas. Detta påvisades också bland adopterade barn där någon av den 
biologiska föräldern led av bipolärt syndrom. Därav menar de flesta forskare att arv 
har större betydelse än miljö, även om miljön också kan vara avgörande (8).   
 

1.4.2 Psykisk påfrestning/stress 

 
Upprepade psykiska påfrestningar kan orsaka en ny sjukdomsperiod, främst i början 
av sjukdomsförloppet. Här kan en parallell till miljö göras, eftersom att t.ex barn i en 
dysfunktionell familj inte sällan lider av långvarig stress och andra påfrestningar. 
Detta i sin tur går att återkoppla till en familj där ena föräldern lider av bipolär 
sjukdom, beroende på hur pass sjuk denne är samt hur lyckad behandlingen är, om 
denne inte är obehandlad (5). Denna sårbarhet för utvecklandet av sjukdomen kallas 
för “kindlingeffekten” vilket betyder att den som redan är sårbar blir mer och mer 
nedbruten för varje påfrestning denne utsätts för. Tillslut bryter sjukdomen ut (9). 
Detta kan liknas vid en bägare som står under en droppande kran, tillslut kommer 
droppen som får bägaren att rinna över.  
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1.5 Behandlingsformer 

1.5.1 Medicinering 

 
Det finns flera mediciner mot bipolär sjukdom, och behandlingen ser olika ut 
beroende på vilken grad av sjukdomen patienten har. En kontinuerlig medicinering 
och uppföljning minskar risken för att bli sjuk igen. När medicineringen fungerar 
optimalt, långsiktigt och förebyggande kan patienten leva ett relativt normalt liv (11). 
De läkemedel som främst används är antipsykotiskt medel i form av litium 
(Lithionit), antiepileptika i form av främst valproat (vid manier) och lamotrigin (vid 
depression) samt neuroleptikum som ofta används vid tilläggsbehandling, då i form 
av risperidon eller quetiapin. Litium är det mest beprövade läkemedlet vad gäller 
bipolär sjukdom, och trots sina många biverkningar är det även förstahandsmedel i 
de flesta fall. Enligt terapirekommendationerna är litium (Lithionit) 
förstahandsmedel vid mani. Andrahandsmedel är valproinsyra, vilket är ett 
antiepileptikum. Vid akut behandling kan det bli aktuellt att kombinera dessa 
läkemedel. Som underhållsbehandling används litium, vid otillräcklig profylax 
optimeras dosen (12). Depressionsskov behandlas också med litium, det har visats att 
litiummedicinering förebygger självmord (12). Litiumbehandlingen bibehålls alltså, 
gärna i kombination med quetiapin (t.ex. Seroquel), detta är det enda läkemedlet 
med indikationen depressivt skov.  
 
Då detta examensarbetes jämförelse riktar in sig på två läkemedel, litium och 
aripiprazol, följer här en mer noggrann presentation av dessa. 
 
Som redan nämnts är litium den mest beprövande substansen vid bipolär sjukdom 
(2). Det började användas redan på 50-talet men blev godkänt i Sverige först 1969, då 
i form av Lithionit. I början av 90-talet avregistrerades dock detta läkemedel, då 
Astra som ägde produkten lanserade Litarex istället. Lithionit återlanserades dock 
1997 och har funnits på marknaden sen dess. I Sverige är Lithionit det enda 
läkemedlet med litium, det är en depottablett som innehåller 6 mmol (42 mg) Li+. 
Förr såldes även en depottablett på 83 mg, men den tillhandahålls för närvarande 
inte i Sverige (13). Litiums verkningsmekanism är inte helt klarlagd. Läkemedlet 
kräver noggrann kontroll av litiumhalten i blodet, precis som njurarnas och 
sköldkörtelns funktion. För gynnsam effekt kan dosen behöva justeras i flera 
månaders tid, med gynnsam menas god terapeutisk effekt samt så få biverkningar 
som möjligt. Biverkningarna är många då litium har ett smalt terapeutiskt intervall. 
De vanligaste biverkningarna är diarrétillstånd, illamående, stora urinmängder samt 
tremor i händerna. På sikt kan läkemedlet även leda till att sköldkörteln påverkas 
samt att patienten går upp i vikt (2). Trots detta är litium fortfarande 
förstahandsmedel vid behandling av bipolär sjukdom, det finns andra läkemedel att 
tillgå om behandlingen med litium inte anses lämplig eller gynnsam (11). 
 
Aripiprazol, som är det verksamma ämnet i Abilify har haft indikationen schizofreni 
sedan 2004, då det blev godkänt i Sverige. I februari 2008 fick läkemedlet dock en ny 
indikation; bipolär sjukdom (14). Läkemedlet skiljer sig från andra antipsykotiska 
genom att det har en unik verkningsmekanism. Aktiviteten av dopamin i hjärnan 
dämpas om den är för hög samt ökar om den är för låg. Det är alltså 
seretoninreceptorer som stimuleras respektive blockeras (15). Abilify finns som 
injektionsvätska (7,5 mg/ml), oral lösning 1 mg/ml, munsönderfallande tablett på 10 
mg och 15 mg samt tabletter på 5, 10, 15 och 30 mg. Dessa tillhandahålls av 
läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb (16). 
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1.5.2 Psykoterapi 

 
Psykoterapi är en viktig del i behandlingen vid bipolär sjukdom, det har visat sig ge 
bra resultat, främst i samband med medicinering. Då sjukdomen kan förvärras av 
tidigare jobbiga upplevelser samt pågående stressfaktorer är det viktigt att bearbeta 
detta. Terapin hjälper patienten att bättre förstå sig själv och att i framtiden kunna se 
ett mönster för symtom på återfall. Detta kan göras i form av grupp- eller monoterapi 
(5).  

1.5.3 Elbehandling 

 
Vid elbehandling (ECT) sövs patienten och behandlas med svag elektrisk ström till 
hjärnan. Syftet är att med så låg energimängd som möjligt utlösa ett kontrollerat 
epileptiskt anfall. Den sannolika verkningsmekanismen är att signalsubstansen 
seretonin ökar i hjärnan. Sjukdomssymtomen försvinner i de flesta fall ganska 
snabbt. Hur länge patienten är symtomfri är individuellt. Vanligtvis omfattar hela 
behandlingsserien fyra till tolv behandlingar (17). Denna metod används främst vid 
svår mani men även vid djupa depressioner (5). 
 

1.5.4 Skattningsskalor 

 
Vid utredning av bipolär sjukdom används olika skattningsskalor för att bedöma 
patientens grad av bipolär sjukdom, mani och depression. Generellt sett är patienten 
friskare ju lägre poäng denne får. Bedömning sker vanligast av en psykiatriker som 
utgår från olika frågor  där de olika svarsalternativen ger en viss summa (18). Nedan 
följer tre exempel på dessa skattningsskalor (tabell 1-3). Se även bilaga 1. 
 
 
 Tabell 1. CGI-BP – skala för bedömning av sjukhetsgrad av bipolär sjukdom (19); 
 

CGI-BP = En skala från 1-7, där 1 = inte sjuk och 7 = bland de mest sjuka. 

 
 
 
Tabell 2. YMRS - Skattningsskala för bedömning av svårighetsgrad av mani (20); 
 

14-19 poäng Hypomani 

20-30 poäng Medelsvår mani 

> 30 poäng Svår mani 

 
 
 
Tabell 3. MADRS – tolkning för bedömning av depression (21); 
  

0-12 poäng Ingen eller mycket lätt depression 

13-19 poäng Lätt depression 

20-34 poäng Måttlig depression 

≥ 35 poäng Svår depression 

 
 
 



 

6 

2. Syfte 

Det övergripande syftet med denna litteraturstudie är att jämföra ett välbeprövat 
läkemedel som litium med ett relativt nytt som aripiprazol vid behandling av bipolär 
sjukdom. Litiumbehandling är associerat med en rad biverkningar, trots detta är det 
sedan många år förstahandsmedel vid bipolär sjukdom.  
 
Utifrån syftet har tre frågeställningar arbetats fram; 
 

 Är dessa läkemedel lika effektiva i behandlingssyfte vid bipolär 
sjukdom? 

 
 Ger Abilify färre biverkningar? 

 
 Fungerar de två läkemedlen bäst vid samtidigt intag? 

 
 

3. Metod 

Denna litteraturstudie bygger på kliniska prövningar som undersöker samt jämför 
aripiprazol med litium, valproinsyra och placebo. Arbetet är baserat på 7 
orginalartiklar, vilka har använts till både resultatet och diskussionsdelen. Sökning av 
material har skett i databasen PubMed mellan 2012-01-30 och 2012-02-07. 
 
Vid sökning i PubMed användes både fritext- och MeSH-sökning. Följande 
fritextsökningar gjordes; 
 

 Lithium 

 Lithium bipolar  

 Lithium bipolar disorder 

 Aripiprazole 

 Aripiprazole bipolar 

 Bipolar lithium aripiprazole 

 Bipolar disorder terapeutic use 
 
Följande MeSH-termer användes och kombinerades i PubMed; 
 

 Lithium [AND] Aripiprazole 

 Aripiprazole [AND] Lithium bipolar 

 Lithium [AND] Aripiprazole [AND] Bipolar disorder 
  
 
I vissa fall begränsades sökningarna genom funktionen “limits”; 
 

 Språk (Engelska, Svenska) 

 Publicerade under de senaste 10 åren 

 Publicerade under de senaste 5 åren 

 Kliniska prövningar 

 Bara länkar till artiklar med fulltext  
 
Material till bakgrundsinformation har hämtats från Fass, Socialstyrelsens, 
Apotekets, Internetmedicins, 1177 och Läkemedelsverkets hemsidor samt från 
böckerna Bipolärboken och Läkemedelsboken på nätet 2011-2012.  
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4. Resultat 

4.1 Placebokontrollerande jämförelser mellan aripiprazol och litium 

4.1.1 Studie 1 

 
“Aripiprazole monoterapy in the treatment of acture bipolar I mania: A randomized, 
double-blind, placebo- and lithium-controlled study” (22)  
 
Syftet med denna studie var att utvärdera effekten och säkerheten av aripiprazol som 
monoterapi för både akut- och underhållsbehandling vid akut bipolär mani, dvs 
bipolär I. Studien pågick i 12 veckor.  
 
I studien ingick 480 personer, 249 män och 231 kvinnor. De var äldre än 18 år och 
diagnostiserade med bipolär sjukdom I. Ett krav var att de haft minst ett maniskt 
skov i sin sjukdomsbild, och att de varit inlagda på sjukhus vid tillfället. Studien 
utfördes på 46 olika studiecenter i USA och pågick från april 2004 till oktober 2006. 
Försökspersonerna randomiserades in i tre grupper, en placebogrupp, en 
aripiprazolgrupp och en litiumgrupp. All medicinering skedde dubbelblint och 
började efter att bedömningar på YMRS (Young Mania Rating Scale, se tabell 2), och 
CGI-BP (Clinical Global Impressions – Bipolar, se tabell 1) gjorts vid baslinjen. Dosen 
för aripiprazolgruppen var 15 eller 30 mg per dag och 900 till 1500 mg per dag för 
litiumgruppen. Aripiprazol och placebo togs en gång per dag medan litiumdosen 
delades upp på tre tillfällen per dag. Efter dag fyra kunde de båda läkemedlens dos 
höjas vid behov. Litiumpatienter kräver regelbunden blodprovstagning, därav fick 
alla försökspersoner göra detta. Falska litiumvärden erhölls för placebo- och 
aripiprazolgruppen för att bibehålla studien dubbelblind.  
 
Alla försökspersoner var inlagda på sjukhus under de två första veckorna av studien, 
därefter fick de med en sk.“illness score” (CGI-BP, se tabell 1) på <3 fortsätta studien 
som utskrivna. En vecka därpå fick de som ännu inte ansågs stabila avbryta studien 
och placebogruppen övergick till att bli en dubbelblind aripiprazolgrupp de 
resterande nio veckorna av studien.  
 
Resultatet av effektiviteten visade att aripiprazol var märkbart bättre än placebo 
enligt YMRS (för skattningsskala se tabell 2). Tre veckor efter mätningarna vid 
baslinjen visade siffrorna för aripiprazol  -12, 6 ± 0,8 vs. -9,0 ± 0,8; p < 0,001, LOCF 
(Last Observation Carried Forward) Även litium var effektivare än placebo, - 12,0 ± 
0,8 vs. - 9,0 ± 0,8; p = 0,005, LOCF.  
 
CGI-BP visade även det på bättre effektivitet för aripiprazol än placebo (-1,5 ± 0,1 vs. 
1,1 ± 0,1, p = 0,002, LOCF. Litium gav också bättre effektivitet i “illness-score” än 
placebo (-1,3 ± 0,1 vs. -1,1 ± 0,1, p = 0,041, LOCF)  
 
Resultatet av säkerheten visar att liknande biverkningar för både aripiprazol och 
litium rapporterades av ≥10% av försökspersonerna. Huvudvärk, illamående och 
förstoppning var de vanligaste. De biverkningar som skiljde de olika läkemedlen åt 
var rastlöshet för aripiprazol och tremor för litium. 19 personer (12%) i 
aripiprazolgruppen jämfört med 13 (8,2%) i litiumgruppen rapporterade minst en 
allvarlig biverkning under 12-veckorsperioden. Andelen extrapyramidala 
biverkningar var högre i aripiprazolgruppen än litiumgruppen upp till vecka tre. 23% 
vs. 15% 
 
I aripiprazolgruppen var akatisi (rastlöshet) den mest rapporterade bivekningen 
under hela 12-veckorsperioden, fem försökspersoner valde att avbryta pga denna 
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biverkning. Förändringar i vikt i vecka tre jämfört med vikten vid baslinjen varierade 
inte mycket mellan aripiprazol och placebo (0,82 ± 0,48 kg vs. 0,50 ± 0,47 kg; p = 
0,60) Det varierade heller inte mycket mellan litium och placebo (p=0,46).  
Det var inte heller någon signifikant skillnad mellan de olika grupperna i vecka 12 [p 
= 0,113] 

4.1.2 Studie 2 

 
“A 40-week double-blind aripiprazole versus lithium follow-up of a 12-week acute 
phase study (total 52 weeks) in bipolar I disorder” (23) 
 
Syftet med denna studie var att utvärdera effekten och säkerheten av aripiprazol 
jämfört med litium, som monoterapi för både akut- och underhållsbehandling vid 
akut bipolär mani på lång sikt. Studien är en förlängning av studie 1 (22). 
 
Patienterna som slutförde de första 12 veckorna (i studie 1) fick förfågan om att vara 
med i denna förlängningsstudie på 40 veckor. 66 av 143 patienter tackade ja.  
 
Alla patienter fortsatte med samma medicinering som de hade i slutet av 12-
veckorsstudien. Aripiprazol kunde fortfarande dosjusteras mellan 15 mg och 30 mg 
per dag, beroende på tolerans och respons. Litium varierade mellan 900 till 1500 mg 
per dag, delade doser. Målet för den terapeutiska serumnivån var 0,60-1,20 mmol/L.  
 
Behandlingseffekten utvärderades under veckorna; 16, 20, 24, 28, 36, 44 och 52. 
Medelförändringen från baslinjen till vecka 52 mättes via YMRS och Montgomery-
Åsberg Depression Rating Scale (MADRS, se tabell 3). Medelvärdet av den dagliga 
dosen aripiprazol minskade från 24,7 (15.0-30.0) mg/dag (vecka 9-12) till 21,7 (15.0-
30.0) mg/dag (vecka 49-52). För gruppen som övergick från placebo till aripiprazol 
(under studie 1) var medelvärdet av dosen mellan 22.2 mg/dag och 25.4 mg/dag de 
sista fyra veckorna. Litiumpatienterna hade ett medelvärde av dagliga dosen på 
1188,5 (267,9-1542,9) mg/dag (vecka 9-12). De sista fyra veckorna (49-52) var 
medeldosen 1209.1 (900.0-1500.0) mg/dag. 103 kvantitativa litiummätningar 
gjordes i förlängningsstudien (under 40 veckor). Av dessa var 39% subterapeutiska, 
26% lågterapeutiska, 25% medelterapeutiska, 9% högterapeutiska och 1% toxisk.  
 
Behandlingseffekten av aripiprazol och litium under 52 veckor visade följande; YMRS 
vid baslinjen var 29,3 ± 0,47 för litiumpatienterna (n=155) och 28,5 ± 0,47 för 
aripiprazolpatienterna (n=154). I vecka 52 hade värdet förändrats till 6,8 ±1,6 för 
litiumpatienterna som fullföljde studien (10 patienter) till 2,1 ± 1,9 för 
aripiprazolpatienterna som fullföljde studien (7 patienter).  
 
Svårighetsgraden av depression (MADRS) vid baslinjen var 11,6 ± 0,3 för 
litiumpatienterna (155 patienter) och 11,6±0,3  för aripiprazolpatienterna (154 
patienter). I vecka 52 hade MADRS-värdet förändrats till 4,5 ± 1,3 för 
litiumpatienterna som fullföljde studien (10 patienter) och 1,1 ± 1,6 för 
aripiprazolpatienterna som fullföljde studien (7 patienter). Inget p-värde redovisas i 
studien angående dessa siffror.  
 
Andelen allvarliga biverkningsanmälningar var få och liknande i båda grupperna, 
litium n=5 (13,5%) och aripiprazol n=2 (8,0%). Inga dödsfall blev rapporterade under 
studieperioden under alla 52 veckorna. Fyra patienter i aripiprazolgruppen och sju i 
litiumgruppen avbröt studien p.g.a biverkningar. Depression var den vanligaste 
orsaken till avbrotten. Den främsta orsaken till biverkninganmälningar i 
aripiprazolgruppen var akatisi, men ingen av dessa patienter avbröt studien. För 
litiumpatienterna var det främst tremor som rapporterades (n=3) och en av dessa 
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avbröt studien p.g.a detta. Ingen av aripiprazolpatienterna anmälde tremor, men en 
litiumpatient anmälde akatisi. Åtta aripiprazolpatienter och fem litiumpatienter 
anmälde minst en självmordsrelaterad biverkning, alla dessa under de 12 första 
veckorna (studie 1). De vanligaste biverkningarna som uppkom vid behandlingen för 
placebo-aripiprazolgruppen var akatisi, sömnlöshet, diarré, yrsel och huvudvärk. En 
av dessa patienter i denna gruppen upplevde självmordstankar och avbröt därför 
studien. Tretton andra av dessa patienter upplevde biverkningarna så påfrestande att 
de avbröt, främst av depression, akatisi och andra depressiva symtom. Alla av dessa 
13 upplevde biverkningarna efter att de övergått från placebo till aripiprazol. I vecka 
52 var det 3/7 aripiprazolpatienter och 2/10 litiumpatienter som ökade i vikt (>7%, 
p=0,32). En litiumpatient minskade i vikt (<7%, p=0,40).  

4.2 Aripiprazols farmakokinetik i kombination med litium eller valproat 

4.2.1 Studie 3 

 
“Pharmacokinetics of Aripiprazole and Concomitant Lithium and Valproate” (24) 
 
Syftet med denna studie var att bedöma farmakokinetiken av aripiprazol vid 
samtidigt intag av litium eller valproat, då dessa läkemedel ofta kombineras.  
 
Två öppna studier med sekventiell behandling gjordes mellan april 2000 och mars 
2001. För att få vara med i studien krävdes att försökspersonerna var diagnostiserade 
med schizofreni eller schizoaffektivt syndrom via DSM-IV kriterierna, samt att de 
redan medicinerade med litium eller valproat för sina symtom. Alla deltagare var 
mellan 18 och 55 år, alla män. Tester gjordes vid baslinjen, bl.a hälsokontroll och 
riskanalys. Efter en medicinfri period kunde studien påbörjas. Redan från dag ett fick 
försökspersonerna 30 mg aripiprazol, en gång dagligen. Dag 14 togs blodprover för 
att bedöma aripiprazols farmakokinetik. Dag 15-36 delades försökspersonerna in i två 
grupper; 12 av deltagarna fick litium en gång om dagen, á 900 mg till att 
koncentrationen litium höll sig inom terapeutiskt index , dvs 1,0-1,4 mEq/L. Tio 
deltagare fick 250 mg valproat två gånger dagligen som titrerades upp till att dess 
serumkoncentration uppnått 50-125 mg/L. Dag 22-36 gavs en konstant dos valproat. 
Dag 36 togs blodprover på alla deltagare i följande tidsintervall efter administrering 
av aripiprazol; 0 (före dosering), 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, och 24 timmar.  
 
Av de 12 deltagarna i litiumgruppen var det 7 som fullföljde studien. Medelåldern var 
37 år, medelvikten 95,3 kg, medellängden 174,7 cm och medel BMI var 33,5. 
Medeldosen litium var 1200 till 1800 mg per dag. Samtidig medicinering av litium 
och aripiprazol hade ingen större effekt på aripiprazols farmakokinetik. Medelvärdet 
av aripiprazols Cmax ökade med 19% och AUC's medelvärde ökade med 15%. Oralt 
clearance minskade däremot med 15%. Ingen signifikant skillnad visade sig i varken 
Cmax eller AUC mellan aripiprazol ensamt och aripiprazol tillsammans med litium. 
Det visade sig heller inte ha någon synbar effekt på farmakokinetiken för  aripiprazols 
metabolit dehydro-aripiprazol (OPC-14857). 
 
Av de 10 deltagarna i valproatgruppen var det 6 som fullföljde studien. Medelåldern 
va 33 år, medelvikten 85 kg, medellängden 174,8 cm och medel BMI 27,8. Alla 
deltagare uppnådde jämvikts-koncentration över 50 mg/L av valproat. Samtidig 
medicinering av valproat och aripiprazol gav minimala effekter på aripiprazols 
farmakokinetik. Medelvärdet av aripiprazols Cmax minskade med 26%, likaså 
minskade AUC's medelvärde med 24%, men ökade medelvärdet av aripiprazols tmax 
med två timmar. Likaså minskade medelvärdet av AUC och Cmax för dehydro-
aripiprazol med 8% respektive 7%. Medelvärdet av tmax ökade med två timmar.  
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Inga ogynsamma effekter visade sig varken på EEG, ECG, psykopatologi, 
allmänhälsan eller mentala hälsan vid medicinering med litium eller valproat 
tillsammans med aripiprazol.  

4.3 Aripiprazols effekt vid samtidigt intag av litium eller valproat 

4.3.1 Studie 4 

 
“Assessment of safety, tolerability and effectiveness of adjunctive aripiprazole to 
lithium/valproate in bipolar mania: a 46-week, open-label extension following a 6-
week double-blind study” (25) 
 
Studien är en uppföljning av en förstudie på 6 veckor (26). De försökspersoner som  
slutförde den första dubbelblinda 6-veckorsstudien fick chansen att vara med i  
denna öppna studie.  
 
Syftet med denna förlängningsstudie var att bedöma aripiprazols säkerhet, tolerans 
och effektivitet som tilläggsbehandling till litium och valproat på längre sikt. Få 
sådana långsiktiga studier har gjorts, därav utökades denna från 6 till 52 veckor. 310 
av 384 patienter genomförde den första 6-veckors studien. Av dessa 310 var det 283 
som tackade ja till förlängningsstudien. Medelåldern bland dem som tackade ja var 
42,7 år och 53% av dessa var kvinnor. Medelvikten var 80,5 kg och medel BMI > 27. 
Alla 283 försökspersonerna fick 15 mg aripiprazol per dag. Dosen kunde höjas till 30 
mg per dag när som helst, i terapeutiskt syfte. Samma grupper som i förstudien 
användes, litiumpatienterna fortsatte med litium och valproatpatienterna fortsatte 
med valproat. Uppdelningen blev då 108 försökspersoner i litiumgruppen och 175 
försökspersoner i valproatgruppen. 500 till 1500 mg litium doserades per dag och 
500 till 2500 mg valproat per dag, detta beroende på patientens serumnivå. Det var 
med andra ord en individuell medicinering. Alla 3 läkemedel togs oralt, i tablettform.  
 
Säkerhet och tolerans bedömdes främst genom rapporterade biverkningar (AE's, se 
tabell 4) samt allvarliga biverkningar (SAE's). Det togs även extra hänsyn till 
extrapyramidala symtom. Effektiviteten mättes via MADRS- och YMRS-skalan. 
 
Tabell 4. Vanligaste biverkningarna i procent, aripiprazol+litium vs. 
aripiprazol+valproat i studie 4 (25); 
 

Biverkning Aripiprazol+Litium Aripiprazol+Valproat 

Tremor 17,00% 12,10% 

Akatisi 6,60% 8,60% 

Huvudvärk 6,60% 4,00% 

Sömnlöshet 9,40% 10,30% 

Depression 7,50% 9,20% 

Viktökning 11,30% 8,60% 

 
40 försökspersoner avbröt studien på grund av biverkningar, främst depression. Av 
dessa 40 patienter var 18 st i Aripiprazol+Litium-gruppen (ARI+Li) och 22 i 
Aripiprazol+Valproat-gruppen (ARI+Val). 30 patienter rapporterade allvarliga 
biverkningar under studiens gång eller senast trettio dagar efter de avbrutit studien, 
femton stycken ur vardera grupp (14,2% ARI+Li vs. 8,6% ARI+VAL). Den främsta 
rapporteringen (2,9%) handlade om psykiska problem samt depression, tätt därefter 
rapporterades mani (2,5%) samt bipolär I symtom (1,1%). En patient ur ARI+Li-
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gruppen rapporterade om självmordstankar. Ett dödsfall på grund av oavsiktlig 
litiumöverdos noterades också, även om det skedde 50 dagar efter sista dosen inom 
studien.  
 
Extrapyramidala symtom rapporterades av 24 patienter i ARI+Li-gruppen och 38 i 
ARI+Val-gruppen. De främsta var tremor och akatisi. Totalt åtta patienter avbröt 
studien efter besvär med extrapyramidala symtom. Två p.g.a akatisi, två andra p.g.a 
tremor och ytterligare två p.g.a extrapyramidala störningar. En patient led av 
hyperkinesi (ofrivilliga rörelser) och slutligen en av dystoni (ofrivilliga 
muskelsammandragningar).  
 
Den totala medelförändringen av YMRS från baslinjen (vecka 0) till vecka 52 var -
16,5, (p<0.001) i ARI+Li-gruppen och -17,6, (p<0.001) i ARI+Val-gruppen.  
Enligt mätningar med MADRS från vecka 0 till vecka 52 (LOCF, last observation 
carried forward = sista observerade värde) visade ARI+Li ett medelvärde på 9,2 
(p<0.05) vs. baslinjen och ARI+Val ett medelvärde på 9,6 (p<0.001) vs. baslinjen.  

4.3.2 Studie 5 

 
“Efficacy of aripiprazole adjunctive to lithium or valproate in the long-term treatment 
of patients with bipolar I disorder with an inadequate response to lithium or 
valproate monotherapy: a multicenter, double-blind, randomized study” (27) 
 
Syftet med denna studie var att jämföra aripiprazols verkan som tillägg vid 
behandling med litium och valproat, på längre sikt, vid de tillfällen där monoterapi 
med litium och valproat varit otillräcklig.  
 
Studien var randomiserad, dubbelblind samt placebokontrollerad och utfördes 
mellan september 2005 och juni 2009. Den genomfördes på 88 olika studiecenter i 8 
olika länder. Alla försökspersoner var över 18 år, både män och kvinnor. Dessa hade 
alla diagnosen bipolär I enligt DSM-IV. Studien delades in i tre faser, fas I, II, och III. 
1270 patienter påbörjade fas I (2-8 veckor). Denna fas involverade undersökningar, 
washout (utsättande av nuvarande läkemedel för att påbörja studien helt ren från 
läkemedelssubstanser) samt bekräftelse på att de humörstabiliserande läkemedlen 
(litium eller valproat) bara gett partiell respons. Alla patienter blev tilldelade 
antingen litium eller valproat beroende på forskarnas val. Vilka patienter som fick 
litium eller valproat var öppet under hela studiens gång. Alla patienter i fas I fick 
litium eller valproat som monoterapi i två veckor. De som fick fortsätta till fas II hade 
mätningar på ≥16 i. Värdet fick inte ha minskat mer än 35% sedan den inledande 
mätningen, men det var tillåtet att fortsätta till fas II om den ökat eller stannat på 
samma poäng. Inga patienter som tagit andra läkemedel än litium och valproat fick 
fortsätta, heller inte de som fått elbehandling de senaste tre månaderna.  
 
686 patienter påbörjade fas II (13-24 veckor). Alla fortsatte med samma läkemedel 
som de blivit tilldelade i fas I men även 15 mg aripiprazol introducerades. Dosen 
kunde höjas till 30 mg eller sänkas till 10 mg vid behov, men inte förrän tidigast på 
fjärde dagen. De patienter som inte uppnått förbättring vid kombinationsbehandling 
i vecka 12 fick avbryta studien. De fick heller inte fortsätta om de inte kunde tolerera 
den lägsta dosen av aripiprazol.  
 
I fas III (upp till 52 veckor) blev patienterna indelade i två olika grupper; aripiprazol 
plus litium eller valproat (ARI+Li/Val) samt placebo plus litium eller valproat 
(PLB+Li/Val), dubbel-blint varav aripiprazol- och placebotabletterna såg likadana ut.  
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Den primära effekten av aripiprazol mättes genom att iaktta tiden från 
randomisering till eventuella återfall. Detta mättes via Kaplan-Meier-värdet 
(beräkning av medel och standardavvikelser i procent). Kriterierna för återfall var; 
sjukhusvård för mani, en bland- eller depressiv period samt en allvarlig biverkning 
åtföljt av ett YMRS- eller MADRS-värde på >16. Den sekundära effektvariabeln var 
medelförändringen från baslinjen (i fas III) till vecka 52, mätt via CGI-BP. MADRS 
och YMRS från baslinjen till vecka 52 mättes också.  
 
Tabell 5. Sammanställning av resultat/mätningar i studie 5 (27). 
 

Händelse/mätning ARI+Li/Val PLB+Li/Val p-värde 

Antal patienter fas III 168 169  

Antal avhopp fas III 65 89  

Främsta orsak avhopp Biverkningar Brist på effekt  

Tid från randomisering  
till återfall (v.52) 

17,00% 29,00% 0.014 

Tid för återfall (mani) 5,00% 15,00% 0.013 

Tid för återfall 
(depression) 

10,00% 13,00% 0.384 

Medelförändring 
stabilitet YMRS (v.52) 

-0,1 -2,9 0,00 

Medelförändring 
MADRS (v.52) 

1,5 3,5 0,02 

Antal patienter med 
minst en biverkning fas 
II 

62,90% 63,37%  

Vanligaste biverkningar 
fas II 

Akatisi Tremor  

Vanligaste biverkningar 
fas III 

Huvudvärk Huvudvärk  

Antal rapporterade 
allvarliga biverkningar 
fas III 

11 stycken 8 stycken  

Avhopp p.g.a allvarliga 
biverkningar fas III 

19 stycken 15 stycken  

Dödsfall fas II 0 stycken 0 stycken  

Dödsfall fas III 1 (självmord) 1 (cancer)  

 
 

4.3.3 Studie 6 

 
“Efficacy of Adjunctive Aripiprazole to Either Valproate or Lithium in Bipolar Mania 
Patients Partially Nonresponsive to Valproate/Lithium Monotherapy: A Placebo-
Controlled Study” (28) 
 
Syftet med studien var att utvärdera aripiprazols effekt och säkerhet som 
tilläggsbehandling till litium eller valproat hos patienter med bipolär sjukdom I. 
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Studien var en randomiserad placebokontrollerad studie som delades in i tre faser. 
Alla försökspersoner var över 18 år och hade bipolär I syndrom, maniska eller 
blandade episoder. Vid starten var försökspersonerna 623 stycken.  
 
Fas I var en undersökningsperiod som varade i 3-28 dagar, som kunde förlängas till 
42 dagar vid behov. Inga andra läkemedel än litium och valproat fick tas under denna 
fas. För att få fortsätta till fas II skulle den terapeutiska serumhalten för litium ligga 
på 0.6-1.0 mmol/liter och valproat på 50-125 ug/ml. YMRS skulle ligga på ≥16 i 
slutet av fas I. 448 patienter fullföljde fas I, 11 av dessa fortsatte aldrig till fas II.  
 
Fas II, som varade i två veckor, var en baslinje-period där patienterna fortsatte att ta 
endera litium eller valproat. 437 patienter påbörjade fas II. I vecka två fick de 
patienter vars medicinering bara gett delvis effekt bli randomiserat tilldelade 
aripiprazol (15 mg/dag) eller placebo inför fas III som pågick i 6 veckor och var 
dubbelblind. Efter en vecka kunde aripiprazoldosen höjas till 30 mg/dag vid behov. 
Innan randomiseringen var det 54 patienter som avbröt, så 384 försökspersoner 
påbörjade fas III. (Litium: N=157, valproat: N=227) Av dessa 384 personer var det 
131 stycken som tilldelades placebo och 253 som tilldelades aripiprazol.  
Sammanlagt var det 310 patienter som fullföljde hela studien.  
(Placebo: N=111, aripiprazol: N=199)  
 
Effekten utvärderades på dag 4 i fas III, samt en gång i veckan de resterande 6 
veckorna. Den primära mätningen var medelförändringen i YMRS från baslinjen till 
vecka 6. Den sekundära mätningen var medelförändringen i CGI-BP från baslinjen 
till vecka 6. Riskvärderingarna var baserade på bland annat rapporter om 
biverkningar, vitala tecken, ECG samt vikt- och laboratorieremätningar.  
 
I vecka 6 visade tilläggsbehandlingen av aripiprazol signifikant större förbättring än 
placebo i YMRS från baslinjen. (-13,3 vs. -10,7, p<0.01)  
Aripiprazol + litium eller valproat visade dessutom signifikant större förbättring i 
YMRS än litium och valproat som monoterapi, redan i vecka 1. (p<0.05) Aripiprazol 
visade även på signifikanta minskningar i CGI-BP (mani) än placebo. (p≤0.05) 
 
Under fas III var det 70 patienter i placebogruppen (53,8%) och 157 patienter i 
aripiprazolgruppen (62,1%) som rapporterade minst en biverkan som uppkom under 
behandlingen. (p=0.140) Allvarliga biverkningar rapporterades av 3,2% 
aripiprazolpatienter och 2,3% placebopatienter, vilket ej var kliniskt signifikant.  
 
Extrapyramidala symtom rapporterades främst bland dem som medicinerades med 
aripiprazol (N=71) jämfört med placebogruppen (N=18). Främst rapporterades 
akatisi, och då mer ofta i aripiprazolgruppen (18,6%) än placebogruppen (5,4%). 
Tretton patienter i aripiprazolgruppen avbröt studien på grund av akatisi jämfört 
med en patient i placebogruppen. Små förändringar i vikt från baslinjen kunde 
observeras i slutet av studien, +0,55 kg i aripiprazolgruppen och +0,23 i 
placebogruppen. Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna påvisades. 
(p=0.331) 
 

4.4 Aripiprazolbehandling som monoterapi 

4.4.1 Studie 7 

 
“Epidemiologic study of aripiprazole use and the incidence of suicide events” (29) 
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Syftet med studien var att försöka avgöra om självmordsförsök eller självmord vid 
bipolär sjukdom går att koppla till medicinering med aripiprazol. Andra 
generationens antipsykotika är nyare mediciner som sägs bära lägre risk för 
extrapyramidala biverkningar. Studien inkluderade tre datakällor; Kaiser 
Permanente Health Plan of Nothern California (KPNC), HealthCore Integraded 
Research Network (HC-IRN) och Henry Ford Health System (HFHS).  
 
KPNC är en av USA's äldsta hälsoorganisationer som tillhandahåller hälsovård till 
uppskattningsvis 3 000 000 människor med hjälp av 3300 läkare som håller till på 
32 öppenvårdskliniker och 17 sjukhus. Deras databas inkluderar information om alla 
patientbesök, diagnoser och laboratorieresultat. HC-IRN tillhandahöll information 
om 14,5 miljoner patienter, vid tillfället för studien. All information är datoriserad. 
HFHS tillhandahåller hälsovård till 500 000 medlemmar via HMO-flilialer över 
sydöstra Michigan. Inskrivna medlemmar erbjuds vård via vårdcentraler, 
specialläkare eller sjukhus. Även här finns all information i en speciell databas.  
 
I denna kohortstudie ingick 20 489 patienter (8122 män, 12367 kvinnor), alla över 18 
år och med minst en diagnos (enligt ICD-9/ICD-10) av schizofreni (2925 st) eller 
bipolär sjukdom (17 422 st). 142 patienter hade båda diagnoserna. För att vara 
behörig krävdes att patienten fått recept på minst ett äldre antipsykotiskt läkemedel 
(SGA, second generation antipsychotic) mellan den 1 november 2002 till den 31 
december 2005. Medelåldern i studien var 39,1 år och 60,4% av alla patienter var 
kvinnor. De läkemedel som patienterna använde redovisas i tabell 5.  
 
Det som studerades i studien var registrerade självmordsförsök och självmord fram 
till den 31:a december 2005 (tabell 6). En särskild ”riskanalysmodell” (Cox) var 
anpassad för att jämföra antalet självmordsförsök och självmord bland nuvarande 
användare av aripiprazol med användare av andra SGA.  
 
Tabell 6. Läkemedelsanvändning samt antalet och andelen självmord bland 
patienterna i studie 7 (29). 
 

Läkemedel Antal 
patienter 

Antal 
självmord 

Patient-tid 
(år) 

Antal (per 
1000 patient-
år) 

Aripiprazol 2751 17 822 20,69 

Clozapin 36 0 25 0 

Olanzapin 6790 57 2376 23,99 

Quetiapin 7140 85 2629 32,33 

Risperdon 5300 36 1828 19,69 

Ziprasidon 1437 21 433 48,52 

Olika 3672 17 544 31,24 

Äldre 
antipsykotika 

2707 7 329 21,26 

Totalt 20489 240 8985 26,71 

 
 
Studien visar att det inte är någon större risk för självmord vid medicinering med 
aripiprazol jämfört med andra SGA. Riskkvoten för aripiprazole är 0,69 jämfört med 
andra SGA som är 1,00.  
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5. Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var främst att jämföra ett välbeprövat preparat som 
litium (Lithionit) med ett relativt nytt som aripiprazol (Abilify) vid behandling av 
bipolär sjukdom. Litium har ett smalt terapeutiskt index och är därmed svårt att 
dosera. Litium följs därför av en mängd biverkningar som t.ex. ökad urinmängd, 
ödem, tremor, viktuppgång, diarré och illamående. Trots detta är det fortfarande 
förstahandsmedel vid bipolär sjukdom. Aripiprazol lovar lägre potential för 
viktuppgång och dyslipidemi (fettrubbningar) samt förbättrad psykosocial funktion 
tillsammans med litium än för litium som monoterapi, men hur bra fungerar det i 
praktiken? Få biverkningar associeras till aripiprazol, frågan är om verkligheten ser 
ut så eller om läkemedlet inte funnits på marknaden länge nog för rättvis 
bedömning? 
 
Studie 1 och 2 är placebokontrollerande studier som jämför litium och aripiprazol i 
effekt och säkerhet vid bipolär I syndrom (22, 23). Dessa två studier hör samman då 
studie 2 är en förlängningsstudie av studie 1, som pågick i 12 veckor. Resultatet i 
första studien visar att aripiprazol var signifikant bättre än placebo på YMRS-skalan, 
precis som litium. Liknande biverkningar visades uppkomma i de båda grupperna, 
huvudvärk, illamående och förstoppning var de vanligaste. I övrigt var akatisi 
vanligaste biverkningen för aripiprazolpatienterna och tremor för litiumpatienterna, 
fem personer valde att avbryta p.g.a akatisi. De extrapyramidala biverkningarna 
fanns i större utsträckning i aripiprazolgruppen, 23% vs. 15%. Studien visade ingen 
signifikant skillnad i viktuppgång mellan de olika grupperna i vecka 12. Här kan 
paralleller dras till att aripiprazol marknadsförs som ett läkemedel med färre 
biverkningar, vilket inte alls verkar stämma om man ser till resultaten i dessa studier. 
I studie 2  var det 13 patienter som fick avbryta pga biverkningar som depression, 
akatisi och andra depressiva symtom. Alla dessa 13 var i gruppen som övergått från 
placebo till aripiprazol. Viktuppgång, som av många ses som ett stort problem med 
litium verkar vara ett lika stort problem med aripiprazol, då viktuppgången visar sig 
vara densamma i de båda grupperna.  
 
Inte heller verkar det som att litium har en fördel vad gäller monoterapi jämfört med 
aripiprazol, det är dock svårt att avgöra då studierna är placebokontrollerande. En 
patient i ett pågående maniskt skov borde bli mer hjälpt av medicin än placebo i det 
läget, oberoende på om det är aripiprazol eller litium. Intressant vore om en och 
samma patient fick testa att medicinera med dessa två läkemedel i omgångar och 
utifrån det bli bedömd efter YMRS-skalan. Angående dessa bedömningsskalor som 
ofta används i psykiska sammanhang så måste tilläggas att det bör vara av vikt att det 
är en och samma läkare som bedömer patienten, eftersom att alla människor 
uppfattar/bedömer situationer och människors agerande på olika sätt.  
Det är dock underligt att inte fler patienter får aripiprazol som monoterapi om dessa 
studieresultat stämmer. Litium har ett så smalt terapeutiskt intervall att det i många 
fall inte lämpar sig för patienten, dessutom krävs det lång uppföljning och många 
provtagningar innan dosen är rätt justerad. Nämnas bör att Bristol-Myers Squibb, 
som lanserar Abilify, har varit med och finansierat, studerat, analyserat, skrivit 
rapporten samt tagit beslutet att lämna in rapporten för publicering. Fortsatta 
forskningar kring dessa läkemedel och denna sjukdom behövs, främst oberoende 
studier – vilket verkar vara näst intill omöjligt att hitta i nuläget. Bristol-Myers 
Squibb är på något sätt inblandade i alla studier som ingår i detta arbete, vilket kan 
vara ett problem. Många av dessa studier hade självklart inte blivit gjorda om de 
själva inte finansierat dem, med vad gör det för pålitligheten när deras egna anställda 
är med och studerar, analyserar och skriver rapporten? Kan man lita på att alla 
resultat verkligen är med, och kan deras inblandning påverka tolkningen av 
resultaten? I framtiden hoppas jag på fler oberoende studier, men till dess gäller det 
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att kritiskt granska studier och artiklar, för allt publicerat behöver inte vara 
sanningsenligt.  
 
Aripiprazol visade inte på några färre biverkningar än litium, även om det i dessa 
studier verkar anses som att akatisi är en mildare biverkning än t.ex. depression, som 
främst rapporterades i litiumgruppen. I studie 7 undersöks sambandet mellan 
självmordsförsök/självmord vid medicinering med aripiprazol (29). Studien visade i 
och för sig att aripiprazolmedicinering inte ökar risken för självmord, vilket självklart 
är positivt, men det var i jämförelse till andra SGA. Det säger egentligen ingenting om 
det är säkrare i just denna aspekt jämfört med litium. I de andra studierna (3-6) tas 
aripiprazol tillsammans med litium, vilket inte ger utrymme för bedömning i ett 
jämförande avseende.   
 
I studie 3-6 studeras effekten och säkerheten av aripiprazol tillsammans med litium 
eller valproat. I studie 3 hittades inga ogynsamma effekter på varken EEG, ECG, 
allmänhälsan eller den mentala hälsan vid medicinering med både aripiprazol och 
litium eller aripiprazol och valproat (24). Nämnas bör att studie 3 lägger fokus på 
aripiprazols farmakokinetik, vilket inte visade på någon signifikant skillnad mellan 
aripiprazol ensamt och aripiprazol tillsammans med litium. Dessvärre har denna 
studie begränsningar som få deltagare (12 patienter varav bara 7 som fullföljde 
studien) vilket inte ger en helhetsbild. Alla var dessutom män, vilket gör att studien 
inte går att jämföra i relation till kvinnor. 
 
I studie 4 jämförs ARI+Li med ARI+Val (25). De vanligaste rapporterade 
biverkningarna var tremor, akatisi, huvudvärk, sömnlöshet, depression samt 
viktökning. Av dessa hade ARI+Li fler rapporteringar i tre av dessa; tremor, 
huvudvärk och viktökning. ARI+Val-gruppen kommer dock inte långt därefter vad 
gäller dessa biverkningar, och de hade dessutom fler rapporteringar om akatisi, 
sömnlöshet samt depression. Att jämföra biverkningar på detta sätt vore lönlöst då 
det är svårt att avgöra vad som är värre än nåt annat. Arton ARI+Li-patienter avbröt 
studien p.g.a biverkningar, främst depression. Femton ur varje grupp rapporterade 
allvarliga biverkningar, varav en patient i ARI+Li-gruppen hade självmordstankar. 
En person med självmorstankar är såklart allvarligt, men det ger inte utrymme för att 
dra någon slutsats. Än dock förbinäms denna biverkan som en av alla andra, även om 
det kan tyckas att det är allvarligare än t.ex. tremor.  
 
Nämnas bör även att ARI+Li påvisade större viktökning än ARI+Val, därav verkar 
effekten av ARI+Li tillsammans fungera sämre i just detta avseende än för de två 
läkemedlen var för sig. Att en studie visar detta behöver inte betyda att det är den 
enda sanningen, men då Abilify lanseras som ett läkemedel som bl.a. lovar lägre 
potential för viktökning tillsammans med litium är det intressant att en så pass ny 
studie visar motsatsen (25). Speciellt då tre av författarna arbetar vid Bristol-Myers 
Squibb, samt att studien finansierats av detta företag.  
 
I studie 5 och 6 utvärderas aripiprazols verkan och effekt tillsammans med litium (27, 
28). I studie 5 jämförs ARI+Li/Val med PLB+Li/Val och den primära effekten av 
aripiprazol mättes genom att iaktta tiden från randomisering till eventuella återfall 
(27). Återfall räknades som; sjukhusvård för mani, en bland- eller depressiv period 
eller en allvarlig biverkning förljt av ett YMRS- eller MADRS-värde på >16. Dock fick 
inte de patienter som inte uppnått ett YMRS-värde på ≥16 fortsätta till fas II. Alla de 
patienter som stannade kvar på samma värde fick alltså inte fortsätta behandlingen 
då de räknades till ”återfallskategorin” trots att de egentligen inte försämrats sen 
starten. Detta borde ses som ett skäl nog till att få fortsätta behandlingen, kanske 
hade det gett effekt efter ytterligare några veckor då optimal dosering nåtts? Samma 
gallring skedde i fas II på väg in i fas III, vilket är synd. Den främsta orsaken till 
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avhopp i ARI+Li/Val gruppen var biverkningar, 65 patienter avbröt i fas III. I 
PLB+Li/Val-gruppen var orsaken till avhopp främst brist på effekt, 89 patienter 
avbröt i fas III. Tiden från randomisering till återfall var dock statisktiskt signifikant 
längre för ARI+Li/Val än PLB+Li/Val. Aripiprazol och litium verkar alltså ge bättre 
effekt tillsammans än placebo och litium. Det är dock svårt att tolka hur många av de 
som uppvisade effekt som medicinerades med just aripiprazol och litium då vissa i 
aripiprazolgruppen fick valproat istället för litium. ARI+Li/Val patienterna 
upprätthöll en bättre stabilitet i både YMRS- och MADRS-värdet, men precis som 
med effekten så är det svårt att avgöra vilka av dem som fick litium eller valproat 
(27). En patient i ARI+Li/Val-gruppen begick självmord (dag 83) vilket ansågs vara 
oberoende av aripiprazol. Det känns som en konstig slutsats att dra då patienten 
bevisligen medicinerades med aripiprazol, dessutom skedde självmordet under 
pågående studie. Nämnas bör att Bristol-Myers Squibb än en gång är inblandade i 
studien, denna gång bl.a. som finansiärer (27).  
 
Precis som i studie 5 är det svårt att precisera vilka aripiprazolpatienter i studie 6 
som fått litium och vilka som fått valproat (28). Dessa studier ger i och för sig en bild 
av hur aripiprazol fungerar tillsammans med de båda, men då intresset ligger i att 
titta på hur just aripiprazol och litium fungerar tillsammans blir det krångligt. Tyvärr  
kunde inte fler renodlade aripiprazol+litium studier hittas. Aripiprazolgruppen 
visade dock på signifikant större förbättring i YMRS än placebo tillsammans med 
Li/Val. Aripiprazol+Li visade dessutom på signifikant större förbättring i YMRS än 
både litium och valproat för sig (som monoterapi) redan i vecka 1. Detta ger 
åtminstone ett vagt svar på frågan om de båda läkemedlen fungerar bättre 
tillsammans. Både extrapyramidala symtom samt biverkningar rappoterades främst i 
ARI+Li/Val-gruppen, än dock blev de inte associerade med några kliniskt relevanta 
förändringar av vitala tecken eller onormala ECG-värden. Slutsatsen i studien lyder 
att tilläggsbehandling med aripiprazol visade signifikanta förbättringar vid maniska 
symtom redan i vecka 1, samt en biverkningsprofil som liknar den vid 
monoterapistudier av aripiprazol. Aripiprazol tillsammans med litium eller valproat 
är generellt vältolererat för patienter med maniska eller blandade episoder.  
Bristol-Myers Squibb var än en gång inblandade då flera av deras anställda har varit 
med och gjort studien, som för övrigt blev finansierad av företaget.  
 

6. Slutsats 

Är dessa läkemedel lika effektiva i behandlingssyfte vid bipolär sjukdom? 
Placebokontrollerande studier gör det svårt att svara på första frågeställningen. Båda 
läkemedlen uppvisar bättre värden på YMRS-skalan än placebo, vilket i detta fallet 
inte ger ordentligt med bevis för att de är likvärdiga i behandlingssyfte. Det krävs fler 
jämförande och oberoende studier innan abilify kan börja användas som monoterapi 
vid bipolär sjukdom. Ger abilify färre biverkningar? Utifrån studierna som använts 
till detta arbete blir svaret nej. Abilify medför, precis som litium, en rad biverkningar 
och dessa är generellt lika vanliga i båda läkemedelsgrupperna även om de skiljer sig 
åt i utförande. Viktuppgång var dessutom lika vanligt bland båda patientgrupperna. 
Fungerar aripiprazol och litium bäst vid samtidigt intag? Aripiprazol tillsammans 
med litium är generellt vältolererat bland patienter med maniska eller blandade 
episoder. Studierna visar för övrigt signifikant bättre värde på YMRS-skalan vid 
samtidigt intag  av dessa läkemedel. Inga ogynsamma effekter visades på varken 
EEG, ECG, allmänhälsan eller den mentala hälsan, tilläggas bör att studierna som 
undersökts i detta arbete inte räcker som underlag för att ta ställning till den 
sistnämda frågeställningen. Fler studier och observationer behövs då abilify är 
relativt nytt på marknaden vid indikationen bipolär sjukdom. I nuläget verkar det 
dock som om att abilify får nöja sig med att vara ett komplement, ett bra sådant, till 
litium.  
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Bilaga 1.  
 

Tabellerna är omarbetade från (19, 20, 21). 

 

Behandling av bipolär sjukdom – skattningsskalor; 
 

YMRS (Young Mania Rating Scale), bedömning av mani; 

 

14-19 poäng Hypomani 

20-30 poäng Medelsvår mani 

> 30 poäng Svår mani 
 

 
*    *    * 

 
MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) 
 
Bedömning av depression; 

 

0-12 poäng Ingen/mycket lätt depression 

13-19 poäng Lätt depression 

20-34 poäng Måttlig depression 

≥ 35 poäng Svår depression 
 

 
*    *    * 

 
CGI-BP (Clinical Global Impressions – Bipolar) 
 
Bedömning av sjukhetsgrad av bipolär sjukdom. 
 
Skala från 1-7 där 1 = inte sjuk och 7 = bland de mest sjuka; 
 
 

 
 

1 7 
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Inte sjuk Mycket sjuk 
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